REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen,12.12.2019.god.

ZAPISNIK
sa 18.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,12.12.2019.god. u prostorijama
Općine Podturen s početkom u 19 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/19-01/11, UR.BROJ:2109/13-01-19-01 od 6.12.2019.god.
sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim putem, te je
predsjedavala sjednicom.
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić (došao
tijekom aktualnog sata), Slavko Kocijan, Dino Biber, Josip Lepen, Mirjana Murk, Vjenceslav
Hranilović, Vladimir Sabol, Marijana Cerovec, Damir Srpak i Josip Balog.
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, Vladimir Trstenjak, novinar (list
„,Međimurje“ ) i Darinka Mikulić zapisničar.
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je prisutno
12 vijećnika, te otvara raspravu o Zapisniku sa 17. sjednice Općinskog vijeća.
Glasuje se o Zapisniku. Prisutno 12 vijećnika , te se utvrđuje da je većinom glasova (11 za i 1
glas protiv) usvojen Zapisnik sa 17.sjednice.
Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Sabol- pitanje načelniku – ogledalo u Sivici, ništa se nije riješilo. Zamjenik
načelnika – što se s njim dešava.Koliko vidi i čuje on uopće ne sudjeluje u radu općine, što tu
napraviti? Izglasali smo mu mjesečnu naknadu, misli da je to pitanje za razmatranje.
Kanalizacija – naselja općine! Što se dešava oko kanalizacije u Međimurju? Kako vidi i čuje do
2025.god. nema šanse da se nešto napravi.Smatra da vijeće o tome treba raspravljati. Radi se
novi projekt kanalizacije koji nama ništa ne znači. Naša naselja imaju projekt,već jednom je
plaćen.prema najavama trebalo je nastaviti sa radovima u Novakovcu.Ako je već Novakovec
ispao, ostalo je trebalo napraviti. Treba pitati predstavnike Međimurskih voda, što je s tim.
Zašto su nas iz svega toga izbacili. Priča se da će sve okolne općine biti priključene na
kanalizaciju, prije nego naselja koja pripadaju Općini Podturen (na naš pročistač).Vrijeme je
da pitamo odgovorne o tome i da ne dozvolimo da naša naselja budu zadnja. Ako smo već
prije negdje „kiksali“ oko toga, vrijeme je da se to raspravi, da ne budemo zadnji oko svega.
Pročistač radi sa 20 % kapaciteta i nikome ništa. I to će i dalje tako trajati. Nitko se ne pita kako
je to moguće, tu su uložena sredstva EU. Žalosno je da se ni 60 % domaćinstava iz Podturna
nije priključeno na kanalizaciju, a imaju mogućnost i nitko se ne pita zašto nisu
priključeni.Predlaže da se uvede koncesija za odvoz otpadnih voda iz ostalih naselja, a da
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cijena odvoza svima koji nemaju kanalizaciju bude iznos koji se plaća po m/3 na pročistaču.
Razliku neka koncesionar naplati općini ili Međimurskim vodama. Predlaže predsjednici vijeća
i načelniku, točku Dnevnog reda za vijeće da se pozove direktor Međimurskih voda na
sjednicu. Priča se da nema tko raditi i da se zato se ne gradi kanalizacija. Načelnik, neka se
malo zainteresira oko pronalaženja koncesionara. Mještani su jako nezadovoljni i možda bi se
čak moglo desiti i da idu u potpisivanje peticije.
Vijećnik Vladimir Križaić – čestita vijećniku V.Sabolu na izvarednom zadatku riječima i
prijedlogu točke dnevnog reda Općinskog vijeća - kanalizacije. Pita novu vlast: koaliciju NovakLepen, što je sa mostom preko Mure u Podturnu?Velika koalicija sa moćnicima a ne radi se
ništa.U Murskom Središću ide već drugi most i obilaznica oko Čakovca.Kod nas se ne radi ništa.
Bio je u Zagrebu je na konferenciji i izvjestili su ga da se radi projekt kanalizacije i svi se čude
da će se prepumpavati kanalizacija prema brdu.To je sramota. Svi su se čudili. Lepen je dobio
svoju nagradu. On se povukao s mjesta načelnika da može farbati kao Kalmeta u Zadru. Što se
tiče naknade zamjenika i predsjednice vijeća, šta se oni brfinu za našu općinu - ništa. Znači
treba ukinuti tu naknadu. Općina treba ljudima platiti naknadu za kanalizaciju. Lepen je to
prebacivao na Mjesne odbore „vi se bavite pijačom a mi s penezima“.
Vijećnik Jospip Lepen – vijećniku Križaiću – neka se vijećnik Križaić brine oko svojih
poslova,ima svoju firmu i neka ne govori o onome što nije u domeni vijeća nego privatno.
Poslove koje radi njegova firma je dobio na javnom natječaju. Što se tiče kanalizacije, prije ste
pričali na izborima da će se nastaviti gradnja kanalizacije odmah kada ja ne budem načelnik.
Sve bude išlo kad se ja zamijenim. Ja nisam načelnik i što sad.Kanalizacija se ne radi i zna se
zašto. To je veliki projekt aglomeracije koji ovisi o Europskoj uniji, nažalost pravila su se
promijenila, mi smo mali i to je tako.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – slaže se sa prijedlogom vijećnika V.Sabola da se na slijedeću sjednicu
pozove direktor Međimurskih voda. Slaže se i da naknadu ne plaća samo općina već i
Međimurske vode. Traži da se odabere koncesionar za sva naselja koja nemaju kanalizaciju.Mi
plaćamo naknadu za razvoj u iznosu od 3 kune.
Vijećnik Vladimir Križaić - nije u kampanji ništa govorio o Lepenu. Ljudi su glasali i izabrali, a
on se sam povukao.
Vijećnik Josip Balog- on ima neko malo izlaganje ako vijeće dozvoli. Nedavno je bio sastanak
na županiji o nekakvim mobilnim timovima. Mi nemamo pojma što je to, o čemu se tu radi.To
je pod velom tajne. Dok se nije pobrinuo i doznao tri detalja o čemu se radi. Po svim romskim
naseljima bi se formirala nekakva ustanova u kojoj će raditi i zdravstvo i socijala i policija koja
bi pomogla ili iznemogle romskoj populaciji.Koja će biti njihova uloga o tome ne zna ništa. Dao
je prijedlog za vrtić predškolskog odgoja i čuo je da je to nemoguća misija i da to ne može.
Predsjednica vijećaMirjana Murk- skreće pozornost vijećniku Balogu da postavi pitanje.
Vijećnik Josip Balog - traži da mu se omogući dalje da postavi pitanje. Nije prekidan ni vijećnik
Sabol, a govorio je 15 minuta. Bio je saborski zastupnik Veljko Kajtazi i obećao je 200 tisuća
kuna za igralište,kaže da su njemu dali, općini cdali. Gdje je taj novac. Prema njemu kao
vijećniku se ponašaju tako da ga blate. S kojim pravom V.Kajtazi dolazi da ga blati. Daje svoju
kuću na korištenje mobilnom timu ako treba i odlazi iz naselja. Što se tiče igrališta i onoga što
je najgore kad je došao Veljko Kajtazi, sad se gušimo u smeću. Prije je 90 % mještana pristalo
da plaća smeće. Što se sad dogodilo .Došao je Veljko Kajtazi i rekao romima šta vi slušate njega.
Taj novac vi ne trebate dati, ako treba mi ćemo platiti, mi imamo novce. On kao vijećnik je u
fizičkoj opasnosti u naselju jer mu prijete kakve to on novce traži od njih. Pita do kada će to
trajati.Svi načelnici od kojih je tražio potporu istu su mu dali. Ako on bude dolazio u naselje i
obećvao novce za igralište i smeće, on će otići. V.Kajtazi ne može dolaziti u općinu . U Prelogu
i Pribislavcu Veljka Kajtazija nisu htjeli niti primiti.I dokle će dolaziti u općinu nepozvan.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – postavio je puno pitanja u ovom mandatu , a dobio malo
odgovora. Još uvijek ga iritiraju autobusi, ništa nije riješeno. Parkiraju se posvuda, to treba
2

riješiti. Cesta od Podturna do Čakovca. ŽUC to održava od Sivice do Vratišinca kako održava.
Od Nnovog Sela Rok do Sivice bi trebao grad. Grad nije baš briga, nije porezano granje,
postavljeni stupići i sl. Grad vodi računa samo do Novog sela Rok. Rotor nije vidio u planu ŽUCa za 2020 god. i nije siguran da će se to raditi iako smo napravili projekt. Većina rotora je u
vlasništvu ŽUC-a . Naš je samo dio ulice (Zavrtna ulica). Razgovarao je sa ravnateljicom ŽUC-a
o održavanju cesta i radovima u općini. Vidi da se radi najviše u „ HNS-ovim općinama“. Mi
možemo raditi i PBS prema Sivici, to neće smetati kanalizaciji. Što se tiče kanalizacije, mi
imamo gotov projekt, samo se radi projekt za Novakovec, tu je izmjena. Vijeću je poznato
njegovo mišljenje da se kanalizacija neće napraviti u predviđenom roku. Tu se kasni sa svim
poslovima barem godinu i pol.Sami sebe ne cijenimo i kompliciramo oko kontrola radova i
sličnog, i to kažemo da od nas traži Europa. Mi smo platili i trafostanicu i cestu i sve što je
trebalo za pročistač.Kompletna općina je bila riješena. Neka drugi plate što treba za
proširenje.Projekt se ne radi zbog nas nego zbog nekoga drugog.
Perica Hajdarović, načelnik:vijećniku V.Sabolu – ogledala: postavljeno je ogledalo, to je
županijska cesta i još će se konzultirati što bi se mogo napraviti. Zamjenik načelnika – istina je
da ne sudjeluje u radu općine. Vijeće mu je izglasalo naknadu, a kako ju je izglasalo može je i
ukinuti. Što se tiče kanalizacije on će pozvati direktora Međimurskih voda na sjednicu vijeća
prema zahtjevu vijećnika. Prema njegovim informacijama Projekt kanalizacije se radi i
projektna dokumentacija (izmjena koju traži EU) treba biti gotova do 31.12.2019.god. Direktor
Međimurskih voda je rekao da bi se početkom iduće godine trebalo početi s radovima. Za tri
aglomeracije će se sklopiti ugovor a među njima je i naša . Ne treba slušati krčmarske priče –
Podturen je zadnji, tko to kaže? Projektnu dokumentaciju ne plaća Općina Podturen već
Međimurske vode (novi projekt). Mobilni timovi u romskim naseljima – to je bio javni
sastanak u Međimurskoj županiji. Nije bio pod nikakvim velom tajne, već je sve objavljeno i u
novinama. Timovi još nisu formirani, to je prijedlog da se počmu rješavati postojeći problemi.
Vijećnici koji su bili prije u vijeću znaju više o gradnji kanalizacije.Što se tiče predsjednice vijeća
– što radi, ona je tu. Zamjenika nema.
Vijećnik Josip Lepen – nije u redu da se na sastanak ne pozove J.Balog, ako dolazi V.Kajtazi.
treba ga pozvati na Sastanak.Za kanalizaciju smo rekli da ćemo tražiti povrat sredstava za
pročistač.
Perica Hajdarović, načelnik – on, načelnik ga je zvao na sastanak i nije došao, zato što ga nije
zvao V.Kajtazi.Odvoz otpada iz naselja se ne plaća i to je problem.Samo dva korisnika plaćaju.
Nije plaćeno 9 mjeseci i dug PREKOM-u iznosi 25 tisuća kuna. Donesena je nova uredba i svi
će morati plaćati smeće. To nije uveo PREKOM već vlada. Što se tiče ceste do Čakovca tražio
je od ŽUC- a da je urede. Oni tvrde da su popravili svoj dio.Još će to provjeriti.
Vijećnik Josip Lepen – ako ne žele plaćati, neka budu zatrpani smećem.
Vijećnik Josip Balog - nije zadovoljan odgovorom – on je napravio dogovor s mještanima za
plaćanje smeća u naselju. Onda se pojavio Veljko Kajtazi s svojim timom i rekao da ne moraju
plaćati i sve je to propalo.
Pošto više nema pitanja otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – čita prijedlog Dnevnog reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Dnevni red:
Proračun Općine Podturen za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.god.
Plan razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za 2020-2022.god.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020,god.
Progrm održavanja komunalne infrastrukture za 2020.god.
Socijalni Program Općine Podturen za 2020.god.
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6. Program javnih potreba u sportu, kulturi i udrugama na području Općine Podturen
7. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH n
području Općine Podturen
8. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Opine Podturen za
razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca za 2020.god.
9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2020.god.
10. Odluka o davanju suglasnosti za potpis ugovora o javnoj nabavi radaova za „postavljanje
Led rasvjete“
11. Odluka o izmjeni i dopuni oduke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedintvenom upravnom odjelu Općine Podturen
12. Odluka o stipendiranju studenata
13. Odluka o isplati božićnice umirovljenicim koji primju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kuna
14. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća
15. Odluk o izboru predsjednika Opčinskog vijeća
16. Provedbeni plan unpređeenja zaštite od požara na području Opčine Podturen za
2020.god.
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda ( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je jednoglasno
(13 za) usvojen Dnevni red.
Točka 1.
Perica Hajdarović, načelnik – prijedlog proračuna je dostavljen vijeću s obrazloženjima uz
Proračun. Prihodi 15.450.000,00 kuna i rashodi isto tako raspoređeni po stavkama.
Napominje da će se slijedećih godina prihodi od pomoći (sredstva za poravnanje) umanjiti i
treba racionalno trošiti sredstva. Za rotor će biti raspisan natječaj MUP- a na koji će isti biti
prijavljen. Čita troškove plaća, dječjih vrtića – veći iznos, već je potrošeno 750 tisuća kuna,
iduće godine se planira početak izgradnje vrtića i vidjeti će se daljnje financiranje, vatrogastvo,
udruge građana, ostali rashodi – 2 milijuna kuna Led rasvjeta provedena javna nabava i
donesena odluka o odabiru izvođača.Najskuplji ponuditelj se žalio i čeka se odgovor DKOM-a
i zato je uvršteno u proračun za iduću godinu.Planirane su i nove svlačionice kluba (
kandidatura na fondove). Rotor i staza prema Sivici – građevinska dozvola će biti do kraja
godine- vidjeti će se omjer financiranja i mogućnosti kandidiranja. Ove godine su gotovi
projekti i spremni smo za prijave na fondove za nergetsku obnovu objekata ovisno o
raspisanim javnim pozivima. Podturenski društveni dom koji se najviše koristi- u tijeku je je
uređenje sanitarnog čvora,– planirano je daljnje uređenje , zatim raskrižje u Novakovcu,
nadstrešnica na mrtvačnici u Sivici i sadnja drveća, Miklavec – spremište za vatrogasnu
opremu, grijanje u Društvenom domu Sivica. Kapitalni projekti za 2020 su vrtić i kanalizacija.
Svi smo ljuti zbog kanalizacije , ali nažalost na neke stvari ne možemo utjecati.
Vijećnik Josip Lepen – ne bi se složio s načelnikom da treba šparati – Sve što se napravi, dobro
se napravi. Treba biti oprezniji i ne olako donositi odluke o sufinanciranju vrtića pa nam se to
onda duplo uveća, sada nije problem alli ako se sredstva budu smanivala onad bude.
Održavanja poljskih putova 50 tisuća, nabava spremnika, to je već bilo u proračunu, projektna
dokumentacija- što će se tu raditi, analiza tla, obrazovanje -sredstva za školu, na što se to
odnosi. Društveni dom Podturen treba konačno urediti.Svake godine se kandidira a ne prolazi
na fondovima. Znači treba ga uređivati i utrošiti planirana sredstva, a možda poslije tražiti
sredstva za opremu.
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Perica Hajdarović, načelnik - ove godine je predviđeno 200 tisuća kuna, spremnici su
nabavljeni ove godine samo veliku. Projektna dokumentacija je navedena posebno za
projekte. Poljoprivrednici – analiza tla, zajednički financirano županija i općina.
Vijećnik Vladimir Križaić – čestita načelniku i tako je trebalo raditi od početka.Šteta da se to
nije počelo prije dvije godine. Glasati će za Proračun. Drago mu je da se u Novakovcu radi ali
trebalo bi urediti konačno i pil u Novakovcu. To nije investicija veća od 10 tisuća kuna.Objekt
vrtića koji je kupljen, treba tražiti sredstva od Fondova EU – mi bi našim sredstvima trebali
urediti unutrašnjost objekta, a za ostalo tržiti sredstva od fondova. Prilagoditi i preurediti
postoječe prostora. Vrtić se treba svaki dan a Dom Podturen može čekati jer se koristi jednom
na tri mjeseca. Što se tiče kluba uređenja postorija i okoliša, lijepo je to napravljeno cesta i
ostalo. Imamo mjesta za tribinu, ali treba pogledati kako su u Novom Selu Rok uredili
prostorije i prostore igrališta i u tom smislu napraviti i kod nas.
Vijećnik Josip Balog- protestira što ništa nije predviđeno za Lončarevo.
Perica Hajdarović –načelnik – planirana je izgradnja dječjeg igrališta u iznosu od 50 tisuća
kuna.
Vijećnik Vladimir Sabol – amandman 100 tisuća kuna se skida sa stavke Uređenje Bereka u
Sivici i predlaže da se poveća stavka uređenje sportskih objekata u Sivici ( NK Dubrava).već je
informikrao zaintresirane u vezi vlaništva Kluba i problema oko ulaganja . problem ulice prema
Celinama, Trebalo bi maknuti znak zabrane i staviti fini sloj asfalta . To je ulica u naselju.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – pohvala za pojašnjenje proračuna ( pisano obrazloženje stavki uz
Proračun, sastanak sa Mjesnim odborima za prijedloge za uvrštenje u Proračun). Što se tiče
ulice za Celine, ne traže iz Sivice, već iz Celina i Ferketinca da se ta cesta otvori. Samo čbvorište
je katastrofa kako je napravljeno.Tu bi trebalo napraviti rotor. Sam načalnik je to obećao.
Vijećnik, Vjenceslav Hranilović – brkate pojmove. Ili je poljski put ili cesta. Da li vijećnici znaju
kako se kategoriziraju ceste. Županijske i lokalne ceste su pod ingerenciom ŽUC- a.
Nerazvrstane ceste su pod ingerencijom općine. Ta cesta je pod ingerencijom ŽUC- a i treba
tražiti kategorizaciju ceste. Ovaj proračun je skup želja, realno je ostvariv od 7 do 8 milijuna
kuna. Stavka za vrtić od milijun kuna. Kako se to održava na porast djece. Da li rastemo ili ?
Treba napraviti analizu po godinama i vidjeti da li je broj djece veći? Da li mi možemo
financirati vrtić, što će biti kad se smanje sredstva. Dom Podturen – već zadnji put je govorio
o potrebi uređenja doma. Dom Novakovec se uređuje već godinama i uvijek su predviđena
sredstva. Što će se sada tamo raditi. U domu imaju čak i tuševe i jedinstveni su. Tuševi nikad
nisu korišteni. Treba ujednačiti stavke po mjesnim odborima i ujednačiti proračun. Za dr.dom
Podturen treba promijeniti projektnu dokumentaciju i izbaciti sobe i preimenovati ga u Dom
kulture. Tko će se brinuti o hostelu, iznajmljivati sobe i sl. Čiji su to novci koje daje Kajtazi i
ostali. Sve je to naš novac, mi plaćamo poreze. Novac nije niti Kajtazijev, niti načelnikov. Tko
je bio na sastanku Mjesnog odbora Podturen – vladajući ili ? Možda bi i drugi vijećnici nešto
predlagali. Predsjednike Mjesnih odbora vidi jedino na prigodnoj sjednici za Božić.
Perica Hajdarović, načelnik – trenutno u vrtićima imamo 103 djeteta. Vijećniku V.Križaiću –
obnova Pila u Novakovcu je predviđena. Općina se ne može kandidirati za fondove ako objekt
nije u njenom vlasništvu. Zato je to pojašnjeno klubovima. Prihvaća amandaman vijećnika
Sabola (MO Sivica - 100.000 berek + 100.000 kuna – ulaganja u sportske objekte). Cesta Sivica
– treba ispitati stanje – nerazvrstana ili ?
Glasuje se o prijedlogu: prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11
za , 1 glas protiv i 1 glas suzdržan) donijelo proračun Općine Podturen za 2020. god. s
projekcijama Proračuna za 2021 i 2022.god.
Točka 2.
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Perica Hajdarović, načelnik – ove ostale točke ( od 2 – 9 ) su vezane uz Proračun i mijenjaju
se sukladno izmjeni stavke proračuna.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11
za i 1 glas protiv i 1 glas suzdržan ) donijelo Plan razvojnih programa investicije i kapitalne
donacije za 2020-2022.god.
Točka 3.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11
za i 1 glas protiv) donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2020.god.
Točka 4.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (
11 za i 1 glas protiv) donijelo Plan razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za
2020-2022.god
Točka 5.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11 za
i 1 glas protiv i 1 suzdržan) donijelo Socijlni program Općine Podturen za 2020.god.
Točka 6.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11 za 1
glas protiv i 1 glas suzdržan ) donijelo Program javnih potreba u sportu, kulturi i udrugama na
području općine Podturen
Točka 7.
Perica Hajdarović, načelnik – zakonska obveza utroška sredstava.
Vijećnik Vladimir Sabol – kakva je naplata zakupa poljopivrednog zemljišta.
Skoro vi plaćaju redovno.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za )
donijelo Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Općine Podturen.
Točka 8.
Perica Hajdarović, načelnik – Zakonom je propisan iznos po vijećniku.Točno je određeno prem
broju stanovnika općine.
Vijećnik Zlatko Vrtarić i Vijećnik Josip Lepen – izmijeniti iznos od 500,00 kuna.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (11 za )
donijelo Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova.
Točka 9.
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Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za)
donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2020.god.
Točka 10.
Perica Hajdarović, načelnik – raspisan je natječaj za Led rsvjetu i provedena je javna nabava.
Najskuplji ponuditelj se žalio i sve je na DKOM-u. Načelnik ne može sklopiti ugovor veći od milijun
kuna.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za)
donijelo Odluku o davanju suglasnosti za potpis ugovora o javnoj nabavi radova“postavljanje led
rasvjete“.
Točka 11.
Perica Hajdarović, načelnik – nakon donesenog Pravilnika, Ured državne uprave je tražio izmjene
( nazive radnih mjesta ukladno pravilniku).
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za)
donijelo Odluku o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen
Točka 12.
Perica Hajdarović, načelnik – iz odluke su ispušteni neki dokumenti koje ne treba priložiti uz prijavu
na natječaj (domovnica i sl).
Vijećnik Josip Lepen – treba svake godine zatražiti da se dostavi potvrda o prebivalištu. Ako se
netko odseli i ne živi na području općine ne može primati dalje stipendiju.
Perica Hajdarović, načelnik – u članku 16. je propisana obveza oko promjene prebivališta.
Vijećnik Damir Srpak – mišljenja je da se natječaj za stipendije treba raspisati prije početka
akademske godine. Može se raspisati i u 10 ili 11 mjesecu.
Perica Hajdarović, načelnik – svi godišnje dobiju 10 stipendija.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 12 za i
1 glas suzdržan) donijelo Odluku o stipendiranju studenata.
Točka 13.
Perica Hajdarović, načelnik – Sredstva za Božićnicu planirana su u Proračunu općine. Davali bi se
bonovi u iznosu od 200 kuna što je najjednostavnije. Još to nismo do sada radili i kimamo neke
podatke o mirovinama. Svi će trebati donijeti potvrde o visini mirovine i onda ćemo vidjti koji je to
broj umirovljenika.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za )
donijelo Odluku o isplati Božićnice umirovljenicima koji pimaju mirovinu u iznosu do 2.000,00
kuna.
Točka 14.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Slavko Kocijan – čita izvješće o sjednici odbora za izbor
i imenovanja i utvrđuje da je vijećnik Vladimir Križaić podnio ostavku na mjesto potpredsjednika
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vijeća na vlastiti zahtjev.Za novog potpredsjednika vijeća predlaže se vijećnik ZlatkoVrtarić koji
prihvaća kandidaturu.
Vijećnik Vladimir Križaić – zbog nevjerojatne farse Novak – Lepen ekipe koja je pred izbore sve
napravila tu se svadimo. Nakon toga je Murk eskivirala dogovor i otišla HDZ-u. Čak je pristao na
prijedlog Bibera da Murk bude predsjednica stalno. Nemaju sva mjesta u vijeću vladajući mjesto
u vijeću ima i oporba.Vijećnik Vrtarić nije oporba, već vlast.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – tako se to ne radi. U duhu demokracije mjesto je trebalo biti
ponuđeno oporbi. Njega nitko nije pitao a ionako bi odbio.Žao mu je što je to tako ispalo. Sad ste
pokazali pravo lice.predsjednica je trebala sazvati predstavnike stranaka na dogovor.
Mirjana Murk, predsjednica vijeća – po Statutu Odbor je trebao sazvati predsjednik odbora.
Vijećnik Branko Krnjak – predlaže da se na današnjoj sjednici ne glasuje o izboru potpredsjednika
vijeća.
Mirjana Murk, potpredsjednica vijeća – ne radi se o nadmudrivanju, konzultirala se s pravnikom.
Predsjednik Odbora je trebao odraditi svoj dio posla – sazvati sjednicu.
Vijećnik Vladimir Sabol – smatra da treba glasovati o prijedlogu izbora novog potpredsjednika
vijeća.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11 za i
1 glas suzdržan) donijelo Odluku o razrješenju potpredsjednika vijeća.
Točka 15.
Povlači se prijedlog – ne glasuje se do druge sjednice.
Točka 16.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 12 za)
donijelo Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za
2020.god.

Dovršeno u 21:10
Zapisničar:
Darinka Mikulić

Predsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Murk
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